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Pilotlän/regioner för regionala analyser för en hållbar 
vindkraftsutbyggnad  
Energimyndigheten utlyser omkring 1 miljon kronor för pilotlän/regioner 
som ska genomföra regionala analyser för en hållbar vindkraftsutbyggnad 
under 2020.  

Sista ansökningsdag är 10 februari 2020, klockan 12.00 

Energimyndigheten utlyser medel för pilotlän/regioner som ska genomföra 
regionala analyser för en hållbar vindkraftsutbyggnad. De regionala analyserna är 
en del av genomförandet av Energimyndighetens och Naturvårdsverkets 
nationella strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Piloternas uppgift är att 
undersöka hur arbetet med de regionala analyserna kan läggas upp: Fokus i 
analyserna ska ligga på fysisk planering av vindkraft i regionen. Resultatet 
kommer att användas när Energimyndigheten och Naturvårdsverket tar fram en 
metodbeskrivning för de regionala analyserna. Stödet kan sökas av länsstyrelser 
och/eller regioner. 

Utlysningen utgör en del av Energimyndighetens nystartade program Lokala och 
regionala insatser för förnybar elproduktion. Programmet har finansiering för tre 
år och kommer under denna tid att ha minst en utlysningsomgång per år för 
projektansökningar. Mer information om programmet finns på webbsidan för 
programmet. 

Bakgrund 
Energimyndigheten och Naturvårdsverket arbetar för närvarande med att ta fram 
en strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. I strategin kommer vi bland annat 
ta fram ett nationellt planeringsunderlag som visar var det finns områden med 
goda vindförhållanden, där konfliktgraden med andra intressen bedöms låg utifrån 
en översiktlig analys på nationell nivå. Vi kommer också att ta fram indikativa1 
regionala utbyggnadsbehov, uttryckt i TWh, utifrån ett nationellt 
utbyggnadsbehov på 100 TWh vindkraft till 2040-talet. 

Länsstyrelserna kommer att ha en nyckelroll i genomförandet av strategin. De 
kommer att få i uppdrag att genomföra regionala analyser. Dessa analyser syftar 

1 Förslag till utbyggnadsbehov som länen/regionerna sedan ska analysera om de är möjliga att 
uppfylla 

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/lokala-och-regionala-insatser-for-fornybar-elproduktion/
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/lokala-och-regionala-insatser-for-fornybar-elproduktion/
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till att arbeta in regionala och lokala aspekter i det nationella 
planeringsunderlaget. Utifrån detta underlag ska länsstyrelserna sedan analysera 
hur de indikativa regionala utbyggnadsbehoven kan klaras i respektive län/region. 

Energimyndigheten är nu intresserad av att genomföra några pilotprojekt för dessa 
regionala analyser. Piloternas uppgifter är att undersöka hur arbetet med de 
regionala analyserna kan läggas upp, vilka vägledningar som kan behövas, vilka 
svårigheter och hinder som kan tänkas uppkomma. De ska även undersöka hur de 
faktiska förutsättningarna ser ut för att nå ett fiktivt utbyggnadsbehov. Fokus i 
analyserna ska ligga på fysisk planering av vindkraft i regionen. Resultaten av 
piloterna kommer att användas när Energimyndigheten och Naturvårdsverket tar 
fram en metodbeskrivning för de regionala analyserna.  

Viktigt att notera är att det nationella planeringsunderlag och de indikativa 
regionala utbyggnadsbehoven inte kommer att vara framtagna i det skede då 
piloterna genomförs. Det fiktiva regionala utbyggnadsbehovet som respektive 
pilot ska arbeta med kommer vara överslagsberäkningar som tas fram genom 
dialog mellan Energimyndigheten och den aktuella regionen.  

Vem kan söka? 
Stödet kan endast söka av länsstyrelser och/eller regioner. Regioner som ansöker 
bör ha en överenskommelse om samarbete med berörd länsstyrelse.  

Tidplan 
Projektet ska senast ha påbörjats 2020-03-31 och kan hålla på som längst till 
2020-09-31.  

Omfattning 
Energimyndigheten har avsatt omkring 1 miljon kronor för projekt fram till mars 
2020. Vi ser gärna att ansökningarna omfattar mellan 300 000 kr och 500 000 kr. 
Utlysningen avser stöd i form av bidrag upp till 100 % av godkända stödgrundade 
projektkostnader. 

Krav och kriterier  
Följande krav finns på ansökan gällande mål, utförande och uppföljning: 

• Pilotprojektets organisation ska beskrivas i ansökan.

• Aktiviteter, genomförande samt budget ska vara väl beskrivna i ansökan.

• Sökande ska i ansökan tydliggöra vilken/vilka målgrupp/er som kommer
att delta eller involveras i projektet. Sökanden ska ange en enkel plan för
hur dessa aktörer ska nås.

• Projekten ska ha en projektlogik. Den sökanden ska tydliggöra hur
projektmål och delmål bidrar till att uppfylla de effekter som ska nås.
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Effekt- och projektmål, aktiviteter, genomförande samt budget ska vara 
beskrivna i ansökan. 

o Effektmålet beskriver vilken vinst/effekt/fördel i samhället som 
projektet ska bidra till att uppnå på lång sikt, ett framtida tillstånd 
cirka 5–10 år efter projektets slut.  

o Projektmålet visar vilket syfte projektet har. Formulera 
projektmålet så att det beskriver vad projektet resulterar i och vad 
det levererar när det avslutas. Projektmålet ligger till grund för 
möjligheterna att nå effektmålet. Projektmålet ska kunna 
formuleras i en enda mening och det ska gå att mäta.  

Bedömning av ansökningar 
Energimyndigheten bedömer ansökan utifrån de krav på ansökan som nämns ovan 
samt följande bedömningsgrunder: 

• Kapacitet att driva projekt – Vad organisationen har för förmåga att 
genomföra projektet. Beskriv er projektvana, vilka kompetenser som finns 
inom organisationen eller om ni tar hjälp av andra med den kompetens 
som behövs för att driva projektet. 

• Projektägarens erfarenhet – Vi tittar på projektägarens tidigare 
erfarenheter och hur de kan komma till godo i det sökta projektet. 

• Projektets kvalitet – Vi tittar på om effektmål, projektmål, aktiviteter, 
genomförande och budget hänger ihop på ett relevant och genomförbart 
sätt. 

 

Så här ansöker du om medel 
Ansökan ska skrivas enligt vägledningen för ansökan för pilotlän/regioner och 
lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen som 
finns under e-tjänster på Energimyndighetens webbplats.  

 

Beslut hos Energimyndigheten 
Beslut om ansökningar förväntas vara fattade inom två veckor efter sista 
ansökningsdag. Detta kan dock påverkas av antalet inkomna ansökningar.  

Beslutet om ekonomiskt stöd grundas på den inskickade ansökan, men 
Energimyndigheten kan komma att begära in kompletteringar.  

Beslut meddelas skriftligen. 

http://www.energimyndigheten.se/
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Återrapportering 
Stödmottagare förväntas ha kontakt med en handläggare på Energimyndigheten 
som följer projektet.  

En skriftlig slutrapport av projektet ska lämnas in vid projektslut enligt de mallar 
som återfinns på Energimyndighetens webbplats samt sammanfattas med betoning 
på projektets resultat. 

Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Energimyndigheten efter projektavslut. 

Frågor 
Maria Stenkvist, handläggare 
Telefon: 016-544 23 49 
E-post: maria.stenkvist@energimyndigheten.se  

mailto:maria.stenkvist@energimyndigheten.se
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